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Bolsonaro faz
novo ataque
ao Supremo 
e a Moraes 

ELEIÇÕES

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) voltou a desferir ataques
contra o Poder Judiciário on-
tem à tarde. Em evento no Rio
de Janeiro, ele afirmou que o
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) tem interferido em sua
atuação na Presidência. "Mais
da metade do meu tempo passo
me defendendo de interferên-
cias indevidas do Supremo Tri-
bunal Federal", disse. Nas últi-
mas semanas, o presidente fez
diversas insinuações golpistas
em relação ao sistema eleitoral
brasileiro, enquanto ministros
do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) e do Supremo deram res-
postas duras às ilações do chefe
do Executivo. Ontem, Bolsona-
ro também afirmou que as For-
ças Armadas foram convidadas
a participar do processo eleito-
ral e que suas observações "não
vão ser jogadas no lixo". No ano
passado, as Forças Armadas fo-
ram convidadas pelo então pre-
sidente do TSE, o ministro do
STF Luís Roberto Barroso, para
participar da CTE (Comissão de
Transparência das Eleições).
No início de maio, porém, o
TSE informou que rejeitou no-
vas sugestões das Forças so-
bre o processo eleitoral  de
2022. O tribunal negou de for-
ma assertiva 3 das 7 sugestões
dos militares e disse que o res-
tante já está em prática, ou se-
ja, que não há o que mudar.
Bolsonaro foi ao Rio de Janei-
ro participar do Congresso
Mercado Global de Carbono,
no Jardim Botânico, zona sul
da cidade. PÁGINA 5

Governo eleva expectativa 
de inflação de 6,5% para 7,9%

O Ministério da Economia elevou a expectativa de inflação deste
ano de 6,55% para 7,9% e manteve a projeção para o crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto) para 2022 em 1,5%. As projeções do mi-
nistério divulgadas ontem estão no Boletim Macrofiscal, atualizado
bimestralmente pela SPE (Secretaria de Política Econômica). Os da-
dos anteriores haviam sido anunciados pela pasta em março e são re-

visados periodicamente porque servem de referência para ajustar a
execução orçamentária. A taxa prevista de 7,9% para o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) supera a meta a ser per-
seguida pelo Banco Central. O valor fixado pelo CMN (Conselho Mo-
netário Nacional) para este ano é de 3,5% -com 1,5 ponto percentual
de tolerância para mais ou para menos. PÁGINA 2

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria ontem (para con-
siderar constitucional a imposição de sanções a motoristas que se recu-
sem a fazer teste de bafômetro por autoridades de trânsito. Dez dos 11
ministros também já votaram a favor de manter o veto à venda de bebida
alcoólica em rodovias federais. Desde quarta-feira passada, o Supremo
julgava em conjunto três ações que tratam dos temas. Uma delas é um
recurso do Detran do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de

Justiça do estado que anulou ato de infração de um motorista que se re-
cusou a fazer o teste do bafômetro. Outras ações, uma delas da Associa-
ção Brasileira de Bares e Restaurantes, questionam uma norma que
proíbe a comercialização das bebidas nas rodovias, sob o argumento de
que havia tratamento diferenciado para esses estabelecimentos comer-
ciais. O relator das três ações é o ministro Luiz Fux (foto), presidente do
STF, que se manifestou a favor das sanções aos motoristas. PÁGINA 5

TRÂNSITO

GARIMPO ILEGAL

STF mantém multa para motorista
que recusar teste de bafômetro

Um grupo suspeito de operar a logística aérea para explorar garim-
pos ilegais na terra indígena yanomami, a maior do Brasil, movimentou
mais de R$ 200 milhões em dois anos, aponta investigação da Polícia
Federal que resultou numa nova operação ontem. O grupo, diz a PF, é
integrado pelo empresário Rodrigo Martins de Mello, pré-candidato a
deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Mello
passou a coordenar um movimento de garimpeiros em Roraima que
tenta legitimar a atividade criminosa no território yanomami. Segundo

a PF, aeronaves em nome de empresas do grupo são utilizadas para
transportar pessoas, combustível e equipamentos a áreas de garimpo
na terra yanomami, como forma de concretizar a extração ilegal de mi-
nérios. Mello é dono de empreendimentos que receberam recursos do
governo, para o transporte aéreo relacionado à saúde indígena. Duas
empresas de Mello, a Cataratas Poços Artesianos e a Icaraí Turismo Tá-
xi Aéreo, receberam R$ 39,5 milhões da União desde 2014, sendo a
maior fatia -R$ 23,5 milhões à Icaraí- no governo Bolsonaro. PÁGINA 5

Grupo suspeito movimentou mais de R$ 200 miCâmara aprova
MP que libera
Brasil a retaliar
Países da OMC
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Auxiliadora

Salário mínimo R$ 1.212,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(5/5) 12,75%
Poupança 3
(20/5) 0,67%
TR (prefixada)
(10/01/2022) 0,0436%

IGP-M 1,41% (abr.)
IPCA 1,06% (abr.)
CDI
0,65 até o dia 19/mai
OURO
BM&F/grama R$ 290,00
EURO Comercial 
Compra: 5,2061 Venda: 5,2067

EURO turismo 
Compra: 5,2114 Venda: 5,3914
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 4,9192 Venda: 4,9298
DÓLAR comercial
Compra: 4,9161 Venda: 4,9167
DÓLAR turismo
Compra: 4,8971 Venda: 5,0771

CSNMINERACAOON N2 4.45 +9.07 +0.37

SID NACIONALON 18.90 +7.20 +1.27

LOCAWEB ON NM 7.07 +5.52 +0.37

BANCO INTER UNT N2 15.08 +5.31 +0.76

USIMINAS PNA N1 10.91 +5.11 +0.53

PETZ ON NM 12.76 −5.20 −0.70

HAPVIDA ON NM 6.53 −4.11 −0.28

WEG ON NM 25.53 −3.41 −0.90

DEXCO ON NM 11.43 −3.05 −0.36

VIBRA ON NM 19.18 −2.04 −0.40

VALE ON NM 79.85 +2.66 +2.07

PETROBRAS PN N2 34.17 +1.70 +0.57

BRADESCO PN N1 19.41 −0.77 −0.15

MAGAZ LUIZA ON NM 3.73 +0.27 +0.01

ELETROBRAS ON N1 43.88 +3.03 +1.29

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 31.253,13 -0,75

NASDAQ Composite 11.388,495 -0,26

Euro STOXX 50 3.633,3 -1,43

CAC 40 6.272,71 -1,26

FTSE 100 7.302,74 -1,82

DAX 30 13.882,3 -0,90

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,71% / 107.005,22 / 758,07 / Volume: 24.765.377.438 / Quantidade: 3.510.267
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Economia

Dólar recua 1,3% e 
vai a R$ 4,91; Bovespa
fecha em alta de 0,71% 

Em uma sessão marcada pe-
lo enfraquecimento do dólar
contra moedas de maior risco
em escala global, o real voltou a
ganhar terreno ontem. Em que-
da firme durante praticamente
todo o pregão, a divisa america-
na encerrou os negócios com
desvalorização de 1,34% ante a
moeda local, cotada a R$ 4,917
para venda.

Apesar do mau humor dos
investidores internacionais le-
vando a uma queda das ações
nas Bolsas no exterior, o dia foi
de ajustes e de depreciação do
dólar de forma generalizada -o
índice DXY, que mede a força
da moeda contra uma cesta de
divisas, registrou queda de
0,9%. Já a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) andou na
contramão do movimento ob-
servado entre os pares globais,
e, impulsionada por ações de
produtoras de commodities,
viu o Ibovespa (Índice Boves-
pa) avançar 0,71%, aos 107.005
pontos.a

ELETROBRAS
Entre os destaques positi-

vos na Bolsa local, as ações da
Eletrobras avançaram 2,5%,
após o TCU (Tribunal de Con-
tas da União) ter aprovado na

véspera o processo de privati-
zação da estatal. As ações da
CSN Mineração avançaram
9,1%, enquanto as da CSN su-
biram 7,2%, na esteira da alta
acima de 2% do minério de fer-
ro negociado na China. Já os
papéis da Usiminas tiveram
valorização de 5,1%, e os da
Vale, de 2,66%.

Acompanhando a alta de
cerca de 2% do petróleo no
mercado internacional, os pa-
péis da Petrobras também con-
tribuíram para a valorização da
Bolsa, com ganhos de 0,84%
das ações ordinárias da estatal,
e de 1,7% das preferenciais.

No mercado de juros futu-
ros, o contrato para janeiro de
2023 recuou de 13,33% para
13,28%. Já o título com venci-
mento em 2027 passou de
12,17% para 11,96%. Não che-
gou a fazer preço no mercado a
revisão na expectativa de infla-
ção deste ano anunciada pelo
governo nesta quinta, de 6,55%
para 7,9%. 

Já nas Bolsas globais, o mau
humor da sessão passada vol-
tou a predominar nesta quinta.
Nos Estados Unidos, o S&P 500
recuou 0,58%, o Dow Jones ce-
deu 0,75% e o Nasdaq encerrou
em baixa de 0,26%.

Sexta-feira, 20 de maio de 2022

2022

Governo eleva expectativa 
de inflação de 6,5% para 7,9%
NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS

O
Ministério da Econo-
mia elevou a expec-
tativa de inflação

deste ano de 6,55% para 7,9% e
manteve a projeção para o cres-
cimento do PIB (Produto Inter-
no Bruto) para 2022 em 1,5%.

As projeções do ministério
divulgadas ontem estão no Bo-
letim Macrofiscal, atualizado bi-
mestralmente pela SPE (Secre-
taria de Política Econômica). Os
dados anteriores haviam sido
anunciados pela pasta em mar-
ço e são revisados periodica-
mente porque servem de refe-
rência para ajustar a execução
orçamentária.

A taxa prevista de 7,9% para o
IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) su-
pera a meta a ser perseguida pe-
lo Banco Central. O valor fixado
pelo CMN (Conselho Monetário
Nacional) para este ano é de
3,5% -com 1,5 ponto percentual
de tolerância para mais ou para
menos.

Mais cedo, em evento em São
Paulo, o ministro Paulo Guedes
(Economia) disse que o Brasil já
saiu "do inferno" ao se referir à
inflação. "Nós já saímos do in-
ferno, conhecemos o caminho e

sabemos como se sai rápido do
fundo do poço", afirmou.

"A principal motivação dessa
revisão foi a surpresa da inflação
no primeiro trimestre, princi-
palmente dos administrados.
Também teve impacto maior
dos alimentos, olhando para o
primeiro quadrimestre do ano",
disse o subsecretário de Política
Macroeconômica da SPE, Faus-
to Vieira.

Os valores do governo para
inflação estão em linha com os
números esperados pelo merca-
do. Mas o boletim Focus, que
traz previsões feitas por analis-
tas e reunidas pelo BC, está de-
fasado. Devido à greve dos servi-
dores da autarquia, a última
pesquisa foi divulgada no dia 29
de abril. Nela, os economistas
estimaram que o IPCA deve
avançar 7,89% neste ano e 4,10%
em 2023.

Para o próximo ano, a proje-
ção de inflação do Ministério da
Economia subiu de 3,25% para
3,60%. A percepção de piora do
cenário inflacionário tem se di-
fundido entre os analistas do
mercado financeiro.

O Credit Suisse vê o IPCA su-
bindo 9,8% neste ano, enquanto
a XP Investimentos revisou sua
projeção para 9,2%. Em um le-

vantamento feito pela corretora,
de 13 a 15 de maio, com 45 eco-
nomistas e investidores, a me-
diana das estimativas indicava a
inflação para 2022 em 8,8%.

O BC já admite alta probabili-
dade de novo estouro da meta
de inflação. Se a projeção se
confirmar, o presidente da au-
tarquia, Roberto Campos Neto,
deverá escrever uma nova carta
ao ministro da Economia expli-
cando as razões para o descum-
primento do objetivo pelo se-
gundo ano consecutivo. A infla-
ção fechou 2021 em 10,06%.

A estimativa da pasta para o
INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) subiu de
6,7% para 8,1%. Esse índice é
usado na correção do piso na-
cional do salário mínimo e de
outros benefícios sociais. Sobre
essa base de cálculo, o salário
mínimo que hoje é de R$ 1.212
tende a ser corrigido em 2023
para R$ 1.310, caso não haja ga-
nho real.

Já a projeção da SPE para o
IGP-DI (Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna) saltou
de 10,01% para 11,4%. Esse índi-
ce tem uma abrangência maior
para medir a alta dos preços,
pois engloba também o setor
atacadista e a construção civil.

Como resposta à inflação em
alta, a escalada dos juros no
Brasil já completa mais de um
ano no Brasil. No dia 4 de maio,
o Copom (Comitê de Política
Monetária) do BC elevou a taxa
básica de juros (Selic) em 1
ponto percentual, passando de
11,75% para 12,75% ao ano. Pa-
ra a próxima reunião, em junho,
sinalizou uma provável alta adi-
cional de juros de menor mag-
nitude. Isso significa que o ciclo
de aperto monetário ainda não
terminou.

O aumento da Selic é um dos
fatores que ajuda a frear a ativi-
dade econômica do País. Mas,
apesar da inflação galopante e
de uma política monetária em
níveis restritivos, houve estabili-
dade na conta do governo para a
expansão econômica em 2022.

De acordo com o secretário
de Política Econômica do Minis-
tério da Economia, Pedro Calh-
man, a projeção de alta do PIB
de 1,5% em 2022 leva em conta
os efeitos do aperto monetário
implementado pelo BC. "Essa
projeção já considera o impacto
das condições financeiras mais
restritivas, com a desaceleração
leve do crescimento no segundo
semestre e manutenção ao lon-
go de 2023", afirmou.

MERCADOS

Reajuste para servidor e
agrado a policiais vão exigir
bloqueio de R$ 15 bilhões
IDIANA TOMAZELLI E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O governo precisa bloquear
cerca de R$ 15 bilhões no Orça-
mento deste ano para acomodar a
alta em despesas obrigatórias,
conceder reajustes a todos os ser-
vidores e ainda atender ao desejo
do presidente Jair Bolsonaro (PL)
de fazer um agrado a carreiras po-
liciais, segundo fontes do governo
ouvidas pela Folha de S.Paulo.

Há ainda uma ampliação de
aproximadamente R$ 2 bilhões na
despesa dos demais poderes (Le-
gislativo e Judiciário), somando
R$ 17 bilhões em remanejamen-
tos, mas essa parcela menor não
precisará ser bloqueada. A deci-
são final sobre o tamanho do corte
é prevista para esta quinta-feira
(19) em reunião da JEO (Junta de

Execução Orçamentária), forma-
da pelos ministros Ciro Nogueira
(Casa Civil) e Paulo Guedes (Eco-
nomia). Os cálculos internos
apontam que o Executivo precisa
de mais R$ 4,6 bilhões para conse-
guir bancar o reajuste linear de 5%
para todos os servidores. O custo
total da medida é de R$ 6,3 bi-
lhões, mas o Orçamento já tem
uma reserva de R$ 1,7 bilhão.

Os técnicos também estão pre-
vendo uma ampliação de R$ 300
milhões a R$ 400 milhões para
acomodar uma reestruturação
pontual das carreiras da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) e do De-
pen (Departamento Penitenciá-
rio). Como mostrou a Folha, Bol-
sonaro quer conceder um reajuste
maior para as carreiras de segu-
rança para cumprir uma promes-
sa feita ao grupo. Nas pesquisas de

intenção de voto pela disputa pelo
Palácio do Planalto, ele aparece
em segundo lugar, atrás do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT).O desejo original do presi-
dente era contemplar todas as
corporações, mas, diante da forte
restrição de recursos, as discus-
sões mais recentes indicam que o
governo deve focar apenas na PRF
e no Depen, que têm menores sa-
lários que a PF (Polícia Federal).

A proposta que mais ganhou
força nos últimos dias é fazer uma
reestruturação para equiparar os
salários dos agentes da PRF aos da
Polícia Federal.

Além de Bolsonaro ter auxilia-
res que pertencem à PRF, o aceno
à corporação também é atribuído
à proximidade com o presidente,
uma vez que são esses policiais
que fazem a segurança em moto-

ORÇAMENTO

Câmara aprova MP que autoriza
Brasil a retaliar países da OMC
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
aprovou em votação simbólica
medida provisória que autoriza o
Brasil a suspender concessões e
retaliar membros da OMC (Orga-
nização Mundial do Comércio)
por descumprimento de acor-
dos. A MP segue para o Senado e
precisa ser votada até 1º de junho

para não perder validade.
O texto prevê que, quando a

decisão na primeira instância -o
chamado painel- do sistema de
solução de controvérsias da
OMC for favorável ao Brasil, o
país poderá "suspender a apli-
cação de concessões ou de ou-
tras obrigações para o referido
membro".

Na prática, isso permite que o

governo brasileiro adote retalia-
ções que podem ser a elevação
de tarifas sobre determinados
produtos de um país.

Para que isso ocorra, o país
alvo das medidas precisa ter
perdido a disputa contra o Brasil
nas instâncias da OMC. Tam-
bém deve ter se recusado a bus-
car uma solução negociada e re-
corrido ao Órgão de Apelação

em um momento em que o tri-
bunal não pode apreciar o caso -
como ocorre com o atual blo-
queio.

Segundo o Planalto, a Camex
(Câmara de Comércio Exterior)
terá a competência de suspen-
der as concessões e tomar ou-
tras retaliações aos membros da
OMC que desobedecerem os
acordos.

COMÉRCIO MUNDIAL

Caoa vai demitir, mas
sindicato busca MP 

JACAREÍ

FELIPE NUNES/FOLHAPRESS

O Sindicato dos Metalúrgicos
de São José do Campos e Região
entrou com uma ação no MPT-
SP (Ministério Público do Traba-
lho de São Paulo) para tentar re-
verter a demissão dos mais de
480 trabalhadores da fábrica da
Caoa Chery, em Jacareí (80 km
de SP). Uma audiência de me-
diação entre o sindicato e a em-
presa foi marcada para hoje. As
atividades na planta da unidade
foram temporariamente sus-
pensas devido a um processo de
readequação da fábrica. Desde
março, os funcionários estão em
licença remunerada.

Segundo o sindicato, o objeti-
vo é fazer com que a empresa
mantenha o acordo de lay-off
(suspensão temporária dos con-
tratos de trabalho), que teria sido
aceito durante uma reunião rea-
lizada no dia 10 de maio, e apro-
vado em assembleia dos traba-
lhadores no dia 11.

"Após debates, ficou acorda-
do que a empresa concorda com
a implementação de lay-off por
cinco meses (nos termos nego-
ciados em fevereiro de 2022), de
junho a outubro de 2022, e esta-
bilidade no emprego por três
meses, de novembro a janeiro de
2023", diz um trecho da ata da
reunião realizada no último dia
10, divulgado pelo sindicato.

Por meio de nota, a Caoa
Chery informou que não aceitou
a proposta de lay-off, já que esse
regime de trabalho é destinado
aos casos de suspensões das ati-
vidades com rápida retomada da
produção e do trabalho. A em-
presa ainda alegou que as partes
"têm ciência prévia de que não
retomarão as atividades em cur-
to espaço de tempo".

A Caoa disse ainda que pro-
pôs à entidade sindical a nego-
ciação de uma indenização aos
trabalhadores, além das verbas

rescisórias pelo encerramento
dos contratos. A montadora
oferece indenização de até 15
salários para empregados com
mais de cinco anos de registro.
O limite salarial para o cálculo é
de R$ 5.000.

Funcionários que têm entre
dois e cinco anos na empresa re-
ceberiam indenização de dez sa-
lários, e, para aqueles com me-
nos de dois anos de casa, a inde-
nização seria de sete salários. A
montadora não informou, no
entanto, quantos devem ser de-
mitidos. Ao todo, a empresa tem
hoje cerca de 600 funcionários.

"É de extrema gravidade essa
atitude da Caoa Chery. A empre-
sa está quebrando um acordo já
aprovado em assembleia. Os tra-
balhadores não aceitarão essa
afronta. Vamos acionar todas as
formas jurídicas e acirrar a luta
contra o fechamento da fábrica e
pela manutenção dos empre-
gos", disse o presidente do sindi-
cato, Weller Gonçalves, em co-
municado.

Primeira unidade fora da Chi-
na anuncia fechamento Inaugu-
rada em 2014, a fábrica da Chery
em Jacareí foi a primeira da
montadora fora da China e pro-
duz os veículos Tiggo 3x e Arrizo
6 Pro. Além da unidade de Jaca-
reí, a empresa tem outra fábrica,
em Anápolis (GO), onde são
montados modelos da Hyundai
e Chery.

O fechamento do local foi
anunciado no dia 5 de maio,
com anúncio de demissões,
mas sem detalhar números. Na
ocasião, o sindicato informou
que a montadora havia infor-
mado o corte de todos os traba-
lhadores da linha de produção,
somando 370 demissões, e tam-
bém iria desligar 50% dos fun-
cionários do setor administrati-
vo, colocando na rua 115 profis-
sionais. Os outros 115 do setor
seriam realocados.

ciatas, entre outras funções. Fon-
tes do governo também afirmam
que está em elaboração o decreto
presidencial que vai autorizar a
nomeação de mais 625 agentes da
PF e outros 625 da PRF. O recurso
para essa medida, porém, já está
previsto no Orçamento e não exi-
girá cortes adicionais. Técnicos
esperam uma reunião tensa nesta
quinta. Integrantes da cúpula de
diferentes ministérios já relatam
não ter mais de onde cortar e te-
mem o novo arrocho. O bloqueio
no Orçamento deve ser o mais
agressivo do ano porque, além da
necessidade de acomodar o im-
pacto dos reajustes, o aumento
das despesas obrigatórias é calcu-
lado em cerca de R$ 10 bilhões.

A maior pressão vem das RPVs
(requisições de pequeno valor),
nome dado às condenações sofri-
das pela União em ações judiciais
no valor de até 60 salários míni-
mos. Segundo as estimativas do
governo, os tribunais informaram
uma projeção entre R$ 4,5 bilhões
e R$ 4,8 bilhões maior que o pre-
visto inicialmente.Embora o Con-
gresso  tenha aprovado no ano
passado um limite para o paga-
mento dos precatórios, que al-
cança também essas RPVs, técni-
cos ouvidos informaram que esse
teto é aplicado na elaboração do
Orçamento.
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País/São Paulo

Polícia invade 
nova cracolândia 
no centro de SP

DROGADOS

MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

Uma nova ação policial pa-
ra dispersar a cracolândia foi
deflagrada ontem na recém-
montada aglomeração na rua
Doutor Frederico Steidel, en-
tre as avenidas São João e Du-
que de Caxias, no centro de
São Paulo. É a primeira opera-
ção da polícia desde a retirada
do fluxo da praça Princesa Isa-
bel, no dia 11.

Houve correria entre os
usuários de drogas quando
chegaram os agentes da Polí-
cia Militar da GCM (Guarda
Civil Metropolitana). Morado-
res de rua e usuários correram
para o terminal Amaral Gurgel.

Os frequentadores recebe-
ram ordens para se sentarem
no chão. Um grupo de sete de-
les passou no portão de uma
casa na rua e foi retirado pelos
policiais.

De acordo com o delegado
Roberto Monteiro, da 1ª Dele-
gacia Seccional do Centro, a
operação objetiva prender tra-
ficantes. Segundo o delegado,
os últimos três dias em que o
fluxo de usuários se alternou
entre as ruas Helvétia e Dou-
tor Frederico Steidel ajudaram
as equipes de inteligência a
identificar traficantes.

A rua Doutor Frederico
Steidel se tornou um dos prin-
cipais pontos de concentração
dos usuários de drogas desde
a realização da ação policial
que esvaziou a praça Princesa
Isabel, a cerca de 1 km dali.
Nos últimos dias, o grupo tem
se alternado entre a via e a rua
Helvétia, no lado oposto da
avenida São João.

Desde esta quarta-feira,
barracas começaram a ser
montadas na Frederico Stei-
del. De acordo com a polícia,
essas estruturas são usadas
pelos traficantes para vender
drogas sem serem flagrados
por câmeras de segurança e
drones da GCM. 

Especula-se que a rua te-
nha sido escolhida para os
acampamentos por ser menos
habitada e ter menos comér-
cio do que a Helvétia, que tem
maior trânsito de veículos.

Outra hipótese é a tentativa
de evitar corte no fornecimen-
to de energia devido a roubos
de fios elétricos, o que levou
técnicos à rua Helvétia após o
fluxo ter passado a noite lá.

Ao comentar a operação, o
delegado afirmou que "os
usuários serão recebidos com

sopa quente e cobertores na
tenda montada no estaciona-
mento do 77° DP". Monteiro se
referia à tenda emergencial
montada pelo programa mu-
nicipal Redenção, voltado pa-
ra o atendimento a usuários,
na última terça-feira para re-
ceber quem busca tratamento.

No lugar, segundo o secre-
tário-executivo de Projetos Es-
tratégicos, Alexis Vargas, que
coordena o Redenção, será
instalada uma unidade do
Caps AD (Caps AD Centro de
Atendimento Psicossocial pa-
ra Álcool e Drogas) e estrutura
para pernoite.

Na megaoperação do dia
11, cinco pessoas foram presas
-outros dois traficantes foram
detidos desde então, segundo
a 1ª Delegacia Seccional do
Centro. No dia seguinte à
ação, um homem, Raimundo
Nonato Fonseca Júnior, 32,
morreu baleado durante um
tumulto enquanto usuários de
deslocavam em busca de no-
vos pontos de concentração.
Um policial civil que acompa-
nhava o deslocamento é acu-
sado de ter atirado contra o
grupo. O DHPP (Departamen-
to Estadual de Homicídios e
de Proteção à Pessoa) investi-
ga se o disparo matou o usuá-
rio de drogas.

A ofensiva na praça Prince-
sa Isabel é investigada em in-
quérito civil aberto pelo Minis-
tério Público de São Paulo, que
vê semelhança na violência da
ação em relação uma operação
que ficou conhecida como
"dor e sofrimento", de 2012.

Além disso, segundo rela-
tos colhidos por uma comis-
são da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) que acompa-
nhou a retirada das pessoas do
espaço, moradores de rua e
dependentes químicos foram
chamados de "zumbis, podres
e carniça".

De acordo com depoimen-
tos de testemunhas, houve ca-
sos de agressão durante a
abordagem policial, inclusive
contra moradores da região
que passavam pelo local na
hora da megaoperação. 

O secretário-executivo de
Projetos Estratégicos da prefei-
tura, Alexis Vargas, refuta as
acusações de violência duran-
te a operação. "Havia ao me-
nos cinco veículos de impren-
sa presentes e nenhum filmou
atos de truculência", disse.
"Não houve nenhuma violação
de direitos humanos, não teve
nenhuma unha quebrada."

ELEIÇÕES

Bolsonaro faz novo ataque ao
STF e Moraes fala em reação 
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro (PL) voltou a
desferir ataques con-

tra o Poder Judiciário ontem à
tarde. Em evento no Rio de Ja-
neiro, ele afirmou que o STF
(Supremo Tribunal Federal)
tem interferido em sua atuação
na Presidência.

"Mais da metade do meu
tempo passo me defendendo de
interferências indevidas do Su-
premo Tribunal Federal", disse.

Nas últimas semanas, o pre-
sidente fez diversas insinuações
golpistas em relação ao sistema
eleitoral brasileiro, enquanto
ministros do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) e do Supremo
deram respostas duras às ila-
ções do chefe do Executivo.

Ontem, Bolsonaro também
afirmou que as Forças Armadas
foram convidadas a participar
do processo eleitoral e que suas
observações "não vão ser joga-
das no lixo".

No ano passado, as Forças
Armadas foram convidadas pelo
então presidente do TSE, o mi-
nistro do STF Luís Roberto Bar-
roso, para participar da CTE
(Comissão de Transparência
das Eleições).

No início de maio, porém, o
TSE informou que rejeitou no-
vas sugestões das Forças sobre o
processo eleitoral de 2022.

O tribunal negou de forma
assertiva 3 das 7 sugestões dos
militares e disse que o restante
já está em prática, ou seja, que
não há o que mudar.

Bolsonaro foi ao Rio de Janei-
ro participar do Congresso Mer-
cado Global de Carbono, no Jar-
dim Botânico, zona sul da cida-
de. Ele esteve acompanhado dos
ministros Ciro Nogueira (Casa
Civil) e Joaquim Leite (Meio Am-
biente) e dos ex-ministros gene-
ral Braga Netto (Defesa) e gene-
ral Eduardo Pazuello (Saúde).

Em sua fala, ele também vol-
tou a afirmar que o voto tem que
ser contado publicamente e au-
ditado -o que, na verdade, já

ocorre. Ao final da votação, cada
urna imprime um comprovante
com o total de votos nela regis-
trados, os chamados boletins de
urna. Esse documento é colado
na porta da seção eleitoral para
conferência dos eleitores.

"Não serão duas ou três pes-
soas que vão bater no peito (e di-
zer): 'eu mando, vai ser assim e
quem agir diferente eu vou caçar
o registro e prender'. Isso não é
democracia", afirmou Bolsonaro.

Também ontem, o ministro
Alexandre de Moraes, do STF e
do TSE, disse que a Justiça Elei-
toral nasceu e segue com "von-
tade de concretizar a democra-
cia e coragem para lutar contra
aqueles que não acreditam no
Estado Democrático de Direito".

A declaração foi feita na aber-
tura das celebrações de 90 anos
da Justiça Eleitoral, no TSE.

No discurso, Moraes não ci-
tou ataques promovidos por
Bolsonaro e seus apoiadores ao
sistema eleitoral.

Nas últimas semanas, minis-
tros da corte eleitoral têm reagi-

do a insinuações golpistas do
presidente.

No último dia 12, o presiden-
te do TSE, Edson Fachin, disse
que a eleição é um assunto civil
e de "forças desarmadas". Já no
evento desta quinta, Fachin fez
um discurso protocolar e sem
recados ao governo Bolsonaro.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), tam-
bém voltou a defender o Judiciá-
rio, alvo dos ataques e ações do
presidente Bolsonaro.

Ao participar de evento do
Conselho da Justiça Federal, o
senador mineiro declarou que o
compromisso com a democra-
cia "não se faz sem o absoluto
respeito ao Poder Judiciário".

"Sempre quero deixar claro o
nosso compromisso com a de-
mocracia, com o Estado de Di-
reito. E esse compromisso, defi-
nitivamente, não se faz sem o
absoluto respeito ao Poder Judi-
ciário, e é o que aqui eu gostaria
de externar", afirmou o presi-
dente do Senado, de improviso,
após terminar o seu discurso.

Grupo suspeito de garimpo ilegal
movimentou mais de R$ 200 milhões 
FABIO SERAPIÃO E VINICIUS
SASSINE/FOLHAPRESS

Um grupo suspeito de operar a
logística aérea para explorar ga-
rimpos ilegais na terra indígena
yanomami, a maior do Brasil, mo-
vimentou mais de R$ 200 milhões
em dois anos, aponta investiga-
ção da Polícia Federal que resul-
tou numa nova operação ontem.

O grupo, diz a PF, é integrado
pelo empresário Rodrigo Mar-
tins de Mello, pré-candidato a
deputado federal pelo PL, parti-
do do presidente Jair Bolsonaro.
Mello passou a coordenar um
movimento de garimpeiros em
Roraima que tenta legitimar a
atividade criminosa no território
yanomami.

Segundo a PF, aeronaves em
nome de empresas do grupo são
utilizadas para transportar pes-
soas, combustível e equipamen-
tos a áreas de garimpo na terra
yanomami, como forma de con-

cretizar a extração ilegal de mi-
nérios.

Mello é dono de empreendi-
mentos que receberam recursos
do governo federal, principal-
mente para o transporte aéreo
relacionado à saúde indígena,
como a Folha revelou em setem-
bro de 2021.

Duas empresas de Mello, a Ca-
taratas Poços Artesianos e a Icaraí
Turismo Táxi Aéreo, receberam
R$ 39,5 milhões da União desde
2014, sendo a maior fatia -R$ 23,5
milhões à Icaraí- no governo Bol-
sonaro.

A sede da Cataratas em Boa
Vista já foi alvo de ação de
apreensão de helicópteros, feita
em conjunto por PF, Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil) e
Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis).

Mello é suspeito de comandar
operação logística que garante a
exploração ilegal de minérios na

terra yanomami, principalmente
ouro e cassiterita. Em outubro,
ele já havia sido alvo da primeira
fase da operação Urihi Wapopë,
que investiga o garimpo ilegal no
território indígena.

Esta nova fase da operação,
deflagrada nesta quinta, mira
quatro funcionários da Cataratas
e uma suposta empresa fantasma
ligada a Mello que movimenta-
ram valores provenientes do ga-
rimpo ilegal após o empresário
ter as contas bancárias pessoais e
empresariais bloqueadas na in-
vestigação da PF.

A PF cumpriu quatro manda-
dos de busca e apreensão, autori-
zados pela Justiça Federal, nos
endereços dos funcionários.

Entre as provas coletadas pe-
los investigadores da atuação do
grupo de Mello, estão arquivos
nos servidores da Cataratas que
registram rotas de aeronaves com
direção a garimpos localizados
na terra yanomami.

Na primeira fase da operação,
a PF identificou grande quantida-
de de combustível, equipamen-
tos para máquinas de garimpo e
fardos de alimentos com nomes
escritos à mão, além de coorde-
nadas de pontos de mineração.

A apuração também mostrou
que um dos funcionários da Ca-
taratas movimentava contas ban-
cárias de outra empresa, a Tarp
Táxi Aéreo, com pagamento de
boletos que objetivava transfe-
rência de recursos ao exterior.

A PF atribui a Mello a socieda-
de da Tarp, empresa que recebeu
R$ 29,1 milhões do governo fede-
ral entre 2016 e 2018.

Os funcionários do empresá-
rio, apontam os investigadores,
também tinham atribuições co-
mo pagar pilotos de helicópteros,
fazer saques fracionados, admi-
nistrar pontos de garimpo e
transferir dinheiro para fora do
país por meio de doleiros, confor-
me a investigação policial.

TERRA YANOMAMI

Doria reclama de não
receber pesquisa e vê
falta de democracia 

PSDB

FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

Pré-candidato do PSDB à
Presidência, João Doria (foto)
reclama que a direção do PSDB
não disponibilizou ainda para
ele os resultados da pesquisa
contratada para avaliar seu po-
tencial na disputa.

"Num partido que se diz de-
mocrático, é justo que o candi-
dato eleito pelas prévias do
partido não tenha acesso a
uma pesquisa que diz que ele
não tem condições de ser o
candidato do partido?", disse à
reportagem.

Doria afirma que solicitou o
resultado na quarta-feira passa-
da pela manhã e não havia rece-
bido o levantamento até as 16h
de ontem.

"Surpreendente: uma pes-
quisa que trata dos candidatos
Doria e (Simone) Tebet, sem
que o candidato do PSDB tenha
o direito de ver a pesquisa. É ra-
zoável isso?", declarou.

A pesquisa foi contratada
junto ao instituto do publicitário

Paulo Guimarães, e mistura ca-
racterísticas qualitativas e quan-
titativas.

Foram entrevistadas cerca de
2.000 pessoas, que tiveram de
responder sobre atributos de
Doria e da senadora Simone Te-
bet (MDB-MS).

Com base na pesquisa, anali-
sada pela Executiva Nacional, a
direção tucana tende a aprovar
o apoio a Tebet, que teria índice
de rejeição menor do que Doria.

O ex-governador de São Pau-
lo, vencedor da prévia tucana do
ano passado, contesta essas
conclusões e diz que pontua aci-
ma de Tebet nas pesquisas que
vêm sendo divulgadas. Ele po-
derá judicializar a questão caso
seja derrotado internamente.

Nota
MORAES APLICA TERCEIRA MULTA A DANIEL 
SILVEIRA, E SANÇÕES CHEGAM A R$ 645 MIL

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
aplicou mais uma multa ontem ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ),
de R$ 105 mil, por ele se recusar a usar tornozeleira eletrônica. É a
terceira vez que Moraes aplica a sanção ao deputado bolsonarista
pelo descumprimento da medida cautelar, em um valor total que já
chega a R$ 645 mil. Essa quantia é referente à soma das penalidades
diárias (R$ 15 mil) aplicadas por desrespeito a medidas restritivas

STF mantém multa para motoristas
que recusem teste de bafômetro
JOSÉ MARQUES/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) formou maioria ontem
para considerar constitucional a
imposição de sanções a moto-
ristas que se recusem a fazer tes-
te de bafômetro por autoridades
de trânsito.

Dez dos 11 ministros também
já votaram a favor de manter o
veto à venda de bebida alcoólica
em rodovias federais.

Desde quarta-feira passada,
o Supremo julgava em conjunto
três ações que tratam dos temas.
Uma delas é um recurso do De-
tran do Rio Grande do Sul con-

tra decisão do Tribunal de Justi-
ça do estado que anulou ato de
infração de um motorista que se
recusou a fazer o teste do bafô-
metro.

Outras ações, uma delas da
Abrasel (Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes), ques-
tionam uma norma que proíbe a
comercialização das bebidas
nas rodovias, sob o argumento
de que havia tratamento dife-
renciado para esses estabeleci-
mentos comerciais.

O relator das três ações é o
ministro Luiz Fux, presidente do
Supremo, que se manifestou a
favor das sanções aos motoristas

que se recusem a fazer os testes
e contra a comercialização das
bebidas nas rodovias.

Em seu voto, Fux apontou
que "caso o condutor alcooliza-
do possa se evadir do local de
fiscalização sem realizar qual-
quer teste capaz de comprovar
seu estado, a comprovação de
seu estado de embriaguez resta-
rá impossibilitada".

"A fim de se desincentivar essa
conduta, é necessário que a recu-
sa produza algum efeito. Caso
contrário, a previsão normativa
seria simplesmente inócua", diz o
voto do presidente do Supremo.

"A bem da verdade, trata-se

de mais uma hipótese em que o
Código de Trânsito Brasileiro
institui incentivos para que os
condutores cooperem com a fis-
calização do trânsito, cabível de
penalização em caso de não
cumprimento."

Os ministros André Mendon-
ça, Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Rosa
Weber, Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e
Luís Roberto Barroso votaram
integralmente com Fux. Kassio
Nunes Marques votou parcial-
mente com o relator, mas se ma-
nifestou a favor da venda de be-
bidas nas rodovias

TRÂNSITO

OUTONO: Sol com algumas nuvens 
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VALTER CAMPANATO/ABRASIL

impostas pelo magistrado no curso de investigações em tramitação na
corte. A multa anterior, de R$ 135 mil, foi aplicada no último dia 11.
Antes disso, o ministro já havia determinado uma penalidade de R$
405 mil a Silveira. "As condutas do réu, que insiste em desrespeitar as
medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, revelam o seu completo desprezo pelo
Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões
durante o trâmite desta ação penal e que justificaram a fixação de
multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta
corte", diz Moraes na decisão desta quinta
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Erdogan diz não ter intenção
de romper laços com Putin 

O presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, afirmou em um
vídeo postado no Twitter que
"procura equilíbrio na relação
com a Rússia".

"Eu não tenho intenção de
cortar os laços nem com o se-
nhor (presidente russo Vladi-
mir) Putin, nem com o senhor
(presidente ucraniano Volodi-
mir) Zelenski. Vou continuar fa-
zendo isso porque começar a

Terceira Guerra Mundial não
seria bom nem para nossa re-
gião nem para o mundo", disse.

Ao longo dos anos,  a Tur-
quia, que é integrante da Otan
(aliança mili tar  ocidental) ,
mantém uma relação de parce-
ria com a Rússia. A fala vem no
contexto do pedido de adesão
à Otan da Suécia e da Finlân-
dia,  que Erdogan reafirmou
que irá vetar.

"Nós vamos continuar nossa
política de forma determinada",
disse, reiterando o argumento
de que os dois países nórdicos
abrigam terroristas, no caso
opositores a seu governo.

Suecos e finlandeses pediram
adesão à Otan na quarta-feira
passsada, devido à deterioração
da segurança europeia com a
Guerra da Ucrânia, e o veto tur-
co pegou a aliança de surpresa.

TURQUIA

Alemanha suspende privilégios
de ex-premiê próximo a Putin

A Alemanha anunciou ontem
a retirada de uma parte dos pri-
vilégios do ex-premiê Gerhard
Schroeder, que esteve à frente
do país de 1998 a 2005. O motivo
é a negativa de Schroeder em
romper vínculos com a Rússia.

O ex-premiê é membro do
conselho da petrolífera estatal
russa Rosneft e, em breve, pode-
ria assumir um cargo no conselho
da gigante Gazprom. Também
preside o comitê de acionistas da
empresa responsável pela cons-
trução do gasoduto Nord Stream
2, projeto hoje engavetado.

Schroeder vinha sendo pres-
sionado a se afastar desses ne-
gócios e de Vladimir Putin desde
o início da Guerra da Ucrânia,
mas não o fez.

O Parlamento alemão reti-
rou, então, alguns de seus bene-
fícios assegurados pelo cargo
que ocupou, como seguir tendo
funções públicas e poder alocar
pessoal. Ele manterá, no entan-
to, uma pensão do Estado.

A pressão sobre Berlim cres-
cia também por parte da União
Europeia. O Parlamento Euro-
peu pediu que Schroeder seja

sancionado se não deixar a Ros-
neft e não declinar da possibili-
dade de assumir um cargo na
Gazprom.

"Ao servir em altos cargos de
corporações próximas ao Krem-
lin, o ex-premiê está cooperan-
do estreitamente com a Rússia",
disse o eurodeputado alemão
Markus Ferber.

Críticos a Schroeder dizem
que, enquanto liderava o país,
ele apoiou a construção de gaso-
dutos que aprofundaram a de-
pendência energética da Alema-
nha em relação à Rússia.

GERHARD SCHROEDER

Engenheiro é
condenado
por fake news
sobre facada 

O engenheiro Renato Hen-
rique Scheidemantel, mora-
dor do Rio de Janeiro, foi con-
denado a 10 meses de prisão
por publicar em suas redes so-
ciais uma fake news sobre a
suposta participação de uma
mulher de Juiz de Fora (MG)
no atentado ocorrido na cida-
de contra o então candidato
Jair Bolsonaro, em 6 de setem-
bro de 2018.

Segundo a publicação, Lívia
Gomes Terra teria entregue a
Adélio Bispo, autor do atenta-
do, a faca utilizada na tentativa
de assassinato contra o hoje
presidente da República.

A postagem mostra foto da
mulher. A sentença é desta
quarta-feira e foi publicada
inicialmente pelo jornal O
Pharol, de Juiz de Fora.

A condenação partiu do
juiz da 27ª Vara Criminal do
Rio de Janeiro, Flávio Itabaia-
na. O magistrado é o mesmo
que atuou em processos en-
volvendo o caso das "rachadi-
nhas" no gabinete do então
deputado e hoje senador Flá-
vio Bolsonaro (PL) na Assem-
bleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro. O engenheiro foi con-
denado por calúnia.

A publicação nas redes so-
ciais ocorreu logo depois do
atentado. Durante a instrução
do processo contra o enge-
nheiro, uma tentativa de con-
ciliação não foi realizada por-
que Scheidemantel não foi lo-
calizado pelos oficiais de Justi-
ça. Em outra, ele foi citado,
mas não compareceu.

Lívia Gomes afirmou em
depoimento à Justiça que co-
meçou a ser ofendida na inter-
net dois dias depois do atenta-
do, em 8 de setembro de 2018.
Disse ter recebido uma posta-
gem que a acusava de ter re-
passado uma faca a Adélio pa-
ra o atentado e que a mensa-
gem já era um compartilha-
mento.

Nesse momento, Lívia pro-
curou um advogado e a Polícia
Federal. A mulher declarou à
Justiça do Rio que na semana
do atentado em Juiz de Fora
estava doente, em casa, e que
foi envolvida em um crime de
repercussão nacional.

Em outro ponto do depoi-
mento relata que passou a re-
ceber ameaças, inclusive de
morte. Segundo ela, a mensa-
gem inicial teria partido de
Scheidemantel.

A mulher, durante o inter-
rogatório, sustentou que sua
vida foi abalada e que ficou
impedida de sair de casa,
"pois todos ficavam olhando
na sua direção", diz trecho da
sentença.

JUIZ DE FORA

China negocia compra
de petróleo russo para
aumentar reservas 
A

China está em nego-
ciações com a Rússia
para a compra de pe-

tróleo, segundo informações di-
vulgadas ontem pela agência de
notícias Bloomberg. O objetivo
de Pequim seria aumentar os
seus estoques de reservas com
petróleo russo barato.

De acordo com a publicação,
as discussões entre os dois paí-
ses ocorrem a nível governa-
mental, com envolvimento limi-
tado de empresas petrolíferas. O
volume de petróleo negociado
não foi informado e também
não há garantia de que um acor-
do seja assinado.

Tanto a China quanto a Ín-
dia continuaram comprando

os suprimentos da Rússia, mes-
mo depois de sanções econô-
micas impostas pelos Estados
Unidos e países do Ocidente,
em retaliação à invasão promo-
vida pelo Kremlin à Ucrânia em
fevereiro.

Os membros da União Euro-
peia estão negociando a impo-
sição de um embargo ao petró-
leo russo por causa da invasão
da Ucrânia, mas as conversa-
ções fracassaram esta semana
por causa de um veto da Hun-
gria, que depende fortemente
das importações de petróleo
russo.

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, classificou como
"suicídio econômico" a política

energética dos países da União
Europeia em um momento em
que o bloco debate embargos ao
petróleo e gás.

"Este auto de fé econômico,
este suicídio, é um assunto in-
terno dos países europeus. De-
vemos agir de forma pragmática
e com base em nossos próprios
interesses econômicos", disse
Putin durante uma reunião por
teleconferência sobre a indús-
tria petrolífera russa.

A Rússia está enfrentando um
declínio na produção de petró-
leo não visto desde o colapso da
União Soviética por causa das
sanções ocidentais, que compli-
cam muito a venda do petróleo
russo em todo o mundo.

MAIS BARATO

OUTONO: Aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
06:21 17:19
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Nossa Senhora
Auxiliadora

Celebramos, no próximo dia 24 de maio, a memória litúr-
gica de Nossa Senhora Auxiliadora. Nesse mesmo dia,

por determinação do Papa Bento XVI, comemoramos o Dia
de Oração pela China, que a tem como padroeira.  Estamos
dentro do Mês Mariano e das mães, um mês especial para a
Igreja. Temos três festas relacionadas a Nossa Senhora du-
rante o mês de maio: Nossa Senhora de Fátima (dia 13), Au-
xiliadora (dia 24) e Visita de Nossa Senhora a sua prima San-
ta Isabel (dia 31). É a mesma Mãe de Jesus, com títulos dife-
rentes e em ocasiões diversas.  Peçamos a Nossa Senhora
Auxiliadora que nos livre de todo o mal e nos auxilie em nos-
sas dificuldades. Somos convidados a rezar o terço durante
esse mês. Rezemos pedindo por nós, nossa família e pela
Igreja, e que a Virgem Maria nos ajude a sempre darmos o
sim a Deus e nos socorra nos momentos difíceis. O Papa
Francisco nos pediu que rezássemos o terço pela Paz no
mundo, fazendo eco ao apelo de Fátima, o altar do mundo.

A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora é antiga e tem
seu início em 1571, quando Selim I, imperador dos turcos,
após conquistar várias ilhas do Mediterrâneo, almejava
conquistar toda a Europa. O Papa Pio V, diante disso, resol-
veu organizar uma poderosa esquadra para salvar os cris-
tãos e impedir que o imperador turco dominasse toda a Eu-
ropa e impusesse a sua crença, e livrá-los da escravidão. O
Papa invoca o auxílio da Virgem Maria para esse combate. 

A Virgem Maria atende o pedido de súplica do Santo
Padre, e a vitória acontece em 7 de outubro de 1571. Em
um gesto de gratidão a Virgem Maria, o Papa acrescenta
nas ladainhas a invocação: Auxiliadora dos Cristãos. Que
possamos sempre invocar o nome de Maria e pedir o seu
auxílio em todos os momentos, sobretudo, no combate
contra o mal. 

Apesar desse fato ter ocorrido em 1571, a Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora só foi instituída, em 1816, pelo Papa Pio
VII, através de mais um “milagre” ocorrido por intercessão
de Nossa Senhora. O imperador Napoleão I, querendo do-
minar os estados pontifícios, foi excomungado pelo Sumo
Pontífice. O imperador decide, então, sequestrar o Papa, le-
vando-o para a França. O Papa, que tinha total confiança na
intercessão da Virgem Maria, recorre ao seu auxílio, prome-
tendo coroar solenemente a imagem de Nossa Senhora de
Savona, logo que fosse liberto. 

O Santo Padre ficou cativo por cinco anos, sofrendo toda
espécie de humilhações e tortura. Até que certa vez, Napo-
leão, ao se sentir fracassado, cede à opinião pública e liberta
o Papa, que voltou à Savona para cumprir a sua promessa.
No dia 24 de maio de 1814, Pio VII entra solenemente em
Roma, recuperando o seu poder pastoral. Os bens eclesiásti-
cos foram restituídos. Napoleão viu-se obrigado a assinar a
abdicação no mesmo palácio onde havia aprisionado o Pa-
pa. Para marcar seu agradecimento a Santa Mãe de Deus, no
ano de 1816, o Papa Pio VII criou a Festa de Nossa Senhora
Auxiliadora, fixando-a no dia de sua entrada triunfal em Ro-
ma. Nossa Senhora Auxiliadora é, também, padroeira dos
salesianos. 

Foi São João Bosco que adotou essa invocação para a sua
congregação. Dom Bosco viveu na época da luta entre o po-
der civil e eclesiástico. A fundação de sua congregação reli-
giosa difunde ao mundo o amor a Nossa Senhora e sua con-
gregação nasce sob o ministério de Conde Cavour, no auge
dos ódios políticos e religiosos que culminaram na queda de
Roma e na retirada do poder temporal da Igreja. Nossa Se-
nhora foi colocada à frente da obra educacional de Dom
Bosco para defendê-la em todas as dificuldades.

No ano de 1862, Nossa Senhora Auxiliadora aparece na
cidade de Spoleto e marca um despertar mariano na pieda-
de popular italiana. Nesse mesmo ano, São João Bosco ini-
ciou a construção, em Turim, de um santuário que foi dedi-
cado a Nossa Senhora, Auxílio dos cristãos. 

Normalmente, Nossa Senhora aparece para atender al-
guma necessidade e, sobretudo, em socorro dos mais po-
bres e escravos. Nessa aparição, Nossa Senhora vem socor-
rer os cristãos que passavam dificuldades e eram persegui-
dos, e vem em socorro da Igreja. Nossa Senhora continua a
interceder pelos cristãos do mundo todo e pela Igreja.  
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